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Công nghệ thiết kế thi công và chế tạo
Thảm cát ở Việt nam để bảo vệ bờ sông
tại Đồng bằng sông Cửu Long
TS. Trịnh Công Vấn
I.

MỞ ĐẦU

1.1

Tình trạng sạt lở bờ sông
khu vực Đồng bằng sông Cửu long

Hệ thống sông ngòikênh rạch chằng chịt là
một trong những đặc
trưng nổi bật nhất của
Đồng bằng sông Cửu
long (ĐBSCL).
Kênh
rạch không chỉ làm
nhiệm vụ tưới, tiêu, thoát
lũ cho nông nghiệp mà
còn là hệ thống giao
thông thủy đặc biệt quan
trọng đối với mọi họat
động kinh tế - xã hội

Hình 1: Một điểm sạt lở bờ sông Tiền
trong vùng. Dọc theo các dòng sông, các con kênh là cư trú, sinh họat “trên bến, dưới
thuyền” của hàng triệu người dân vùng đồng băng. Ngày nay các vùng dân cư dọc
theo các tuyến kênh đã và đang trở nên trù phú, hiện đại. Các đô thị, thị trấn, thị tứ
cũng hình thành và phát triển sát khu vực bờ sông.
Tuy nhiên, ĐBSCL lại là vùng đất mới phát triển nhờ sự bồi đắp phù sa của sông
Mekong chừng vài trăm năm. Những con sông chính vẫn trong thời kỳ biến đổi lòng
dẫn. Các kênh rạch mới được đào trong vòng vài chục năm đến nay cũng không
ngừng bị biến thái do sự tương tác giữa dòng chảy luôn thay đổi (theo năm/theo mùa
và thậm chí trong ngày) và lòng dẫn vốn là đất mềm yếu phân bố hầu hết ở ĐBSCL.
Hệ quả của sự thay đổi lòng dẫn là sự sạt lở bờ sông, kênh rạch. Hàng trăm điểm sạt lở
thường xuyên đã được xác định trên các tuyến sông chính như sông Tiền, sông Hậu và
các chi lưu. Còn nhiều hơn thế các điểm sạt lở cục bộ trên các kênh rạch nhỏ hơn
không có điều kiện được khảo sát và đưa vào các ghi chép nghiên cứu. Sạt lở trên các
tuyến kênh rạch ở ĐBSCL ngày càng trở nên nghiêm trọng do con người tác động
ngày càng nhiều hơn vào thiên nhiên trong quá trình sản xuất và phát triển. Thiệt hại
do sạt lở cũng ngày một lớn hơn do quy mô, mức độ sạt lở và đời sống kinh tế xã hội
dân cư ven sông cao hơn. Không chỉ có thiệt hại về tài sản, nhiều cư dân vùng ven
sông đã bị thiệt mạng do không kịp đối phó, di dời tránh sạt lở đất. Một số thị trấn, thị
tứ đang bị đe dọa, thậm chí tỉnh lỵ Sa đéc đã phải di dời khỏi khu vực bị sạt lở.
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Ngay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) sạt lở bờ sông xảy ra tại rất nhiều
địa điểm dọc theo sông Sài gòn và các kênh rạch khác, trong đó sự cố sạt lở tại bán
đảo Thanh đa từng gây thiệt hại về tài sản và sinh mạng.
Chính vì vậy nghiên cứu các giảp pháp phòng tránh những rủi ro xảy ra do sạt lở bờ
sông ở khu vực ĐBSCL luôn luôn là mối quan tâm của các nhà khoa học và các cấp
chính quyền từ Trung ương tới địa phương. Các biện pháp “công trình” và “phi công
trình” (cảnh báo, di dời…) cũng đã được áp dụng nhằm giảm thiểu những thiệt hại do
tình trạng sạt lở bờ sông gây ra.
Tuy vậy, do sạt lở xảy ra trên phạm vi tòan bộ hệ thống kênh rạch vùng đồng bằng mà
kinh phí khắc phục từ nguồn vốn ngân sách cũng như của người dân còn ở mức rất
hạn chế. Cho nên nghiên cứu những giải pháp có chi phí thấp (low cost solutions)
luôn là thách thức đối với công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai vì nó không chỉ có
ý nghĩa kinh tế thuần túy (chi phí rẻ) mà còn tạo nên khả năng bảo vệ được nhiều
người, nhiều đất đai trong giới hạn của ngân sách. Giải pháp có chi phí rẻ còn cho
phép người dân (hoặc nhóm người dân) có thể tự bảo vệ mình.
Giải pháp dùng “thảm cát” để gia cống chống sạt lở bờ kênh rạch khu vực ĐBSCL là
một nghiên cứu theo hướng đó với mục đích đáp ứng kịp thời cho công tác ngăn chặn
nguy cơ sạt lở đất, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của nhân dân.
1.2

Nguyên nhân sạt lở

Hiện tượng sạt lở đất ven sông rạch khu vực ĐBSCL là một bài toán hết sức phức tạp,
chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tự nhiên như thuỷ văn, địa chất … và những tác động
do con người tạo ra (lưu thông tàu thuyền, khai thác vật liệu lòng sông, xây cất lấn
dòng sông…). Tuy vậy có 2 yếu tố trực tiếp nhất là:
Tác động của dòng chảy, và
Khả năng kháng xói của vật liệu lòng dẫn
Khi vận tốc dòng chảy lớn hơn khả năng kháng xói thì lòng dẫn bị xói. Quá trình này
kéo dài gây ra những hố xói cục bộ tại những nơi vận tốc dòng chảy lớn hơn. Quy mô
hố xói phát triển dần (sâu hơn, rộng hơn) và hậu quả là gây mất ổn định toàn khối
như các vụ sạt đất vừa qua.
Yếu tố dòng chảy
Xói lở tại khu vực có nhiều hoàn cảnh, nhưng tập trung nhất là 2 hoàn cảnh Bờ lõm
khúc sông cong và Hợp lưu của 2 nhánh sông. Tất nhiên xói lở cục bộ còn xảy ra do
thu hẹp lòng sông (xây dựng cống ngăn mặn, tiêu úng) hoặc do các kết cấu xây dựng
“can thiệp” vào dòng chảy như mố, trụ cầu; cọc các nhà hàng ven sông..
Thủy lực tại khúc sông cong đã được nghiên cứu nhiều trên lý thuyết và thực
nghiệm. Dòng chảy từ chỗ phân bố lưu tốc tương đối đều ở đoạn sông thẳng, khi vào
đoạn cong bị biến đổi cả trên bình diện và theo phương thẳng đứng. Tuỳ thuộc mức độ
cong của lòng dẫn và chế độ thuỷ văn mà mức độ biến đổi nói trên khác nhau nhưng
có thể khái quát là: Dòng chảy dọc theo hướng lòng sông bị ép về phía bờ lõm (lưu tốc
phía bờ lõm lớn hơn) và Xuất hiện dòng chảy vòng theo phương đứng (orbital
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velocity). Hiện tượng này tạo nên dòng chảy “xoắn” trong tự nhiên tại khúc sông
cong. Hậu quả của hiện tượng trên là phân bố lưu tốc dòng chảy không đều, vận tốc
dòng chảy phía bờ lõm lớn hơn so với vận tốc trung bình mặt cắt. Như vậy tại đoạn
sông thẳng trước đó có thể không bị xói lở nhưng tại khúc cong bờ lõm bị bào xói
nhiều hơn tạo nên lạch sâu; bờ lồi thậm chí bị bồi và tạo nên lạch cạn hơn.

Hình 2: Thủy lực đọan sông cong

Dòng chảy khu vực hợp lưu 2 sông cũng có hiện tượng dòng chảy trên dòng chính bị
dòng chảy từ dòng gia nhập ép về một phía nào đó tuỳ thuộc góc hợp lưu. Dòng chảy
2 sông khi gặp nhau còn tạo nên xoáy trục đứng. Xoáy này di động và phát triển nhờ
tốc độ dòng chảy của 2 dòng hợp lưu. Hậu quả dòng xoáy trục đứng là tạo nên vận tốc
cục bộ lớn, ép dòng chảy chính vào bờ (do lực ly tâm).
Những hố xói khu vực ngã ba
sông là kết quả của quá trình
nêu trên. Phễu xói di chuyển
gần bờ nào thì gây ra mất ổn
định khối đất của bờ đó. Vị trí
phễu xói không ổn định, đặc
biệt với điều kiện dòng chảy
thủy triều như hoàn cảnh của
chúng ta cho nên có thể gây sạt
lở cả 2 bờ. Nhiều trường hợp
thực tế không chỉ có hợp lưu mà
còn có cả yếu tố sông cong.
Hình 3: Hố xói khu vực hợp lưu sông
Yếu tố vật liệu lòng dẫn
Địa chất trong khu vực ĐBSCL và TPHCM hầu hết là bồi tích trẻ, thường gọi là “đất
mềm yếu”. Khả năng chịu xói của vật liệu lòng dẫn như vậy rất kém (0,5-0,8 m/s).
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chính vì vậy mà hiện tượng xói lở xảy ra hầu hết trên các tuyến kênh rạch mặc dù lưu
tốc dòng chảy trong khu vực không lớn.
Tương tác giữa Dòng chảy và Lòng dẫn và quá trình xói lở
Quá trình phát triển của xói lở hoặc bồi là sự tương tác liên tục của dòng chảy đối với
lòng dẫn. Dòng chảy có lưu tốc (cục bộ) cao hơn khả năng kháng xói của lòng dẫn tất
yếu gây xói lòng dẫn. Biến đổi của lòng dẫn lại tạo nên những thay đổi về cấu trúc của
dòng chảy. Quá trình này phát triển theo chiều hướng bất lợi, tức là làm cho lòng sông
bị nạo sâu hơn tạo nên những hố xói cục bộ. Các hố xói này dịch chuyển gần sát bờ
kênh tới mức giới hạn gây mất ổn định tòan bộ khối đất bờ sông gây ra sạt lở. Dòng
chảy ven bờ do sóng hoặc tác dụng trực tiếp của sóng cũng là những nguyên nhân gây
xói lở bờ sông.
Những giải pháp công trình bảo vệ bờ sông hiện đang được áp dụng

1.3

Trong những năm qua chính quyền các cấp từ trung ương tới địa phương đã quan tâm
đầu tư xây dựng một số công trình bảo vệ bờ sông nhằm hạn chế những thiệt hại do
sạt lở đối với tài sản và tính mạng của nhân dân. Bên cạnh những nghiên cứu “cảnh
báo” phục vụ việc di dời dân cư, các hạ tầng cơ sở quan trọng ra khỏi vùng nguy
hiểm, việc nghiên cứu ứng dụng nhiều biện pháp kỹ thuật xây dựng các công trình bảo
vệ bờ sông cũng đã được áp dụng rộng rãi tại khu vực.
Trong khi xây dựng các công trình bảo vệ bờ ở khu vực ĐBSCL, các nhà thiết kế đã
không áp dụng hình thức mỏ hàn nhằm đẩy dòng chảy ra xa bờ vì cho rằng dòng chảy
sau khi ra khỏi bờ này lại có tác động xấu đến bờ đối diện. Cảnh quan môi trường, đặc
biệt sự ảnh hưởng của các mỏ hàn như vậy đối với giao thông thủy là đáng kể. Cho
nên hầu hết các công trình bảo vệ bờ sông rạch khu vực ĐBSCL đều là dạng gia cố
khắc phục tác động của dòng chảy và sóng.
Một số hình thức gia cố bảo vệ bờ đã và đang được áp dụng có thể nêu ra sau đây:
(1)

Gia cố mái sông tự nhiên (ổn định) bằng đá hộc thả rối

(2)

Gia cố mái sông tự nhiên bằng Thảm đá

(3)

Gia cố mái sông tự nhiên bằng các lăng trụ bê tông, hay tấm đan bê tông
cốt thép

(4)

Gia cố mái sông tự nhiên bằng thảm bê tông tự chèn (TAC)

(5)

Kè đứng bảo vệ bờ bằng cừ BTCT dự ứng lực

(6)

Kè đứng bằng tường chắn đất truyền thống BTCT trên nền cọc (tràm hay
cọc BTCT)

Thực tế nhiều công trình phải phối hợp giữa gia cố mái tự nhiên phần dưới mực nước
và phần kè đứng để tạo cảnh quan kiến trúc bờ kè.
Trang 4

www.vncold.vn
Hội Đập lớn Việt Nam
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Việc ứng dụng kè đứng hòan tòan để bảo vệ bờ là ít khả thi ở vùng ĐBSCL vì:
i.

Nền đất trong khu vực hầu hết là mềm yếu, khả năng chịu lực kém nên cừ
bản phải đóng rất sâu và đòi hỏi kết cấu có khả năng chịu uốn lớn cho nên
chi phí rất cao thậm chí không khả thi về mặt kỹ thuật.

ii.

Khả năng chế tạo các cọc bản BTCT ứng suất trước và cừ thép trong nước
còn hạn chế nên gía thành cao, vận chuyển khó khăn đối với cấu kiện lớn.

iii.

Việc neo giữ các hàng cừ bản khó khăn vì các điểm neo cũng là đất yếu,
phạm vi khối trượt lớn nên khó khăn xác định được điểm neo ngòai lăng trụ
trượt…

Việc ứng dụng lối truyền thống thả đá rời ngày nay không còn thích hợp vì khối lượng
đá khá lớn, đá nhanh chóng bị chìm xuống đất yếu nên không có tác dụng ngăn chặn
xói bờ.
Biện pháp trải các thảm đá (đá hộc xếp vào các gabions có chiều dày khác nhau) dưới
có lót vải địa kỹ thuật đã được áp dụng khá rộng rãi. Trước đây thảm đá phải nhập từ
nước ngòai giá thành khá cao, nay một số cơ sở sản xuất trong nước cũng đả có thể
cung cấp các sản phẩm này cho xây dựng các công trình bảo vệ bờ. Tuy nhiên tuổi thọ
của thảm đá trong môi trường nước mặn, đặc biệt có phèn (axit) chắc sẽ hạn chế.
Các lọai lăng trụ beton hay tấm đan BTCT cũng được sử dụng nhiều gia cố mái kênh
rạch. Lọai vật liệu này đòi hỏi mái kênh tương đối phẳng. Gần đây thảm bêtông tự
chèn TAC cũng đã được áp dụng cho kè bờ sông tại Angiang. Đây làdạng kết cấu mới
khá tốt về liên kết mảng và cũng tương đối “mềm dẻo”. Tuy nhiên chi phí nhân công
trong thi công khá lớn, các cấu kiện phải được sản xuất công nghiệp có kích thước
chuẩn.

II.

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ THI CÔNG THẢM CÁT

2.1

Nhu cầu giải pháp bảo vệ bờ chi phí thấp (low cost solutions)

Tình trạng sạt lở bờ kênh, sông trong khu vực ĐBSCL càng ngày trở nên nghiêm
trọng, gây nhiều thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân đòi hỏi công tác xây
dựng các công trình bảo vệ bờ ngày càng nhiều hơn. Trong khi đó kinh phí từ ngân
sách cũng như nguồn vốn từ nhân dân còn rất hạn chế. Chúng ta có nhu cầu xây dựng
những công trình bảo vệ bờ với quy mô lớn về kỹ thuật và phải đáp ứng yêu cầu của
cảnh quan kiến trúc. Nhưng thực tế chúng ta có nhu cầu nhiều hơn thế những công
trình chỉ cần ngăn chặn nguy cơ sạt lở bờ sông, đảm bảo an tòan cho nhân dân. Chính
vì thế nếu tìm được giải pháp có chi phí rẻ cũng có nghĩa là với một giới hạn của tài
chính chúng ta có thể bảo vệ được nhiều đất đai và con người hơn. Các giải pháp chi
phí rẻ thực ra đã được nhân dân áp dụng từ lâu rồi như rồng tre, rào chắn…. Tuy nhiên
những giải pháp truyền thống dân gian không có khả năng bảo vệ được vùng xói lở
quy mô lớn (rộng, sâu).
2.2

Mục đích và Nhiệm vụ nghiên cứu
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Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là “làm chủ công nghệ thiết kế thi công thảm cát gia cố
chống xói lở trên các sông rạch khu vực ĐBSCL với giá thành rẻ, đáp ứng kịp thời
việc ngăn chặn nguy cơ sạt lở đất, hạn chế thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân
dân”
Nhiệm vụ của nghiên cứu là:
Tính tóan chế tạo thảm cát theo yêu cầu
Nghiên cứu công nghệ thi công phù hợp.
2.3

Cơ sở lý luận và thực nghiệm

Sạt lở là hậu quả của quá trình Xói sâu lòng dẫn, hố xói lấn vào chân mái bờ sông đến
mức mất ổn định tòan bộ khối đất bờ sông. Sau khi sạt lở, mái bờ sông khá xỏai và ổn
định tạm thời trước khi bắt đầu chu kỳ tiếp theo của xói lở.
Sơ đồ dưới đây cho thấy ngay sau khi mái kênh bị xói mòn và trở nên dốc hơn thì sự
mất ổn định bờ kênh xảy ra nhanh chóng.
Hình 4: Biểu đồ ứng suất khối đất b
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Hình 2.2 Biểu đồ ứng suất khối đất

Mái dốc hơn, mất ổn định
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Như vậy ngăn chặn sự phát triển mái dốc bờ kênh quá giới hạn (m=3-4) chúng ta có
thể hạn chế nguy cơ sạt lở. Có một đặc điểm quan trọng của dòng chảy trên các kênh
rạch ở khu vực ĐBSCL là vận tốc không lớn. Qua những số liệu đo đạc thực tế bằng
các thiết bị đo dòng chảy hiện đại ADCP một số sông ở ĐBSCL và đọan sông Sài gòn
quanh bán đảo Thanh đa, TPHCM (nơi đã xảy ra sạt lở nhiều lần có gây chết người)
chúng tôi thấy vận tốc dòng chảy sát đáy lớn nhất thường không vượt quá 2m/s. Đặc
điểm này rất quan trọng vì nó cho thấy những giải pháp gia cố đang được áp dụng
dường như quá “kiên cố”, cho phép tìm được giải pháp nhẹ hơn đủ để chống xói với
giá thành thấp.
Thảm cát được thiết kế là 2 lớp vải địa kỹ thuật được may lại tạo thành “thảm” gồm
các “ống” để bơm cát vào. Nếu kích thước các ống cát đủ chịu vận tốc dòng chảy thì
tòan bộ “thảm” cát sẽ ổn định và trở thành “áo” bảo vệ mái và lòng kênh không bị bào
mòn bởi dòng chảy.
P h a ï m v i c o ù t h e å ö ù n g d u ï n g th a û m c a ù t
ñ e å g ia c o á b ô ø s o â n g

Hình 5: Có thể ứng dụng thảm cát gia cố từ mực nước thấp nhất trở xuống

2.4

Gia công chế tạo và thi công thảm cát thử nghiệm

Các mẫu thảm được thiết kế có đường kính thay đổi D=20, 25, 30cm (xem hình vẽ
kèm theo). Thảm được thiết kế gồm 2 lọai có ống cát hình bán nguyệt (A) được đặt
tên VTH-A20, VTH-A25, VTH-A30; và ống cát hình tròn (B), được đặt tên
VTHB20, VTH-B25, VTH-B30.
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Hình 6: Sơ họa mặt cắt ngang thảm cát
Hình vẽ trên đây minh họa cho mặt cắt ngang thiết kế thảm cát. Bề rộng của thảm cát
có thể chế tạo tùy ý. Tuy nhiên kích thước này nên phù hợp với khả năng trải thảm
của công trình cụ thể. Bề rộng từ 4-6m được khuyến cáo là hợp lý. Chiều dài thảm
được chế tạo phù hợp với chiều sâu gia cố mái. Sau khi thảm được chế tạo thì được
cuốn lại trong lõi là trục thép phục vụ cho việc trải thảm xuống sông thuận lợi.
Công tác thí nghiệm bao gồm:
Thí nghiệm thành phần, kích thước của cát tự nhiên sẵn có trong khu vực
Thí nghiệm này nhằm cung cấp chỉ tiêu cát để có lựa chọn đúng lọai vải địa kỹ thuật
làm thảm cát (căn cứ O90 của vải).
Bảng 1: Thành phần hạt cát trên sông Sàigòn (%)
Mẫu

Kích thứơc
nhỏ hơn
0,05mm

Kích thứơc
nhỏ hơn
0,1mm

Kích thứơc
nhỏ hơn
0,25mm

Kích thứơc
nhỏ hơn
0,5mm

1

1

56

41

2

2

1

50

47

2

3

1

47

50

2
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Lựa chọn vải
Vải dùng để chế tạo thảm phải đảm bảo yêu cầu:
-

giữ cát tốt nhất

-

Thoát nước tốt

-

Đủ độ bền (phụ thuộc yêu cầu biện pháp thi công )

Mẫu vải thí nghiệm là PP80L do hãng Nicolon (hàlan) sản xuất, có đặc tính kỹ thuật
như sau:
- Độ bền kéo:

80 KN/m

- Độ bền chọc thủng 10 KN
- O90

0,20 mm

- Hệ số thấm

30 l/m2.s

Thí nghiệm kiểm tra khả năng cát thóat ra khỏi ống cát
Thí nghiệm này đã thực hiện hàng trăm lần tác động “nhồi” ống đựng cát trong nước
để xác định tỷ (%) cát bị thóat ra ngoài. Kết quả thí nghiệm cho thấy lượng cát thóat ra
tối đa khỏang 10%, đây là những thành phần hạt bụi chứa trong cát tự nhiên khu vực
TPHCM.
Bảng 2:

Thí nghiệm kiểm tra khả năng cát thóat ra
Trọng lượng cát
thóat ra

Tỷ lệ %

tác động

Trọng lượng cát
thí nghiệm

1

100

2000

54.53

2.73

2

200

2000

81.65

4.08

3

300

2000

200.38

10.02

4

400

2000

210.25

10.51

5

500

2000

212.98

10.65

No

Số lần

Thí nghiệm khả năng chịu vận tốc dòng chảy (vận tốc khởi động)
Thí nghiệm này thực hiện tại máng thủy lực, viện Khoa học thủy lợi Miền nam cho
các lọai đường kính thảm khác nhau. Kết quả thí nghiệm trình bày dưới đây. Tuy
nhiên vận tốc cho phép thực tế ngòai hiện trường có thể cao hơn trong máng kính (ma
sát thảm cát và đáy sông lớn hơn rất nhiều)
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Kích thöôù c Thaû m caù t (thí nghieä m)
2.00

Vaän toác giôùi haïn (m/s)

1.80

1.60

Thaûm loaï i B

1.40

Thaûm loaï i A

1.20

1.00

0.80
10

15

20

25

30

Ñöôøng kính thaû m (cm)

Hình 7: Kết quả thí nghiệm vận tốc xói tại máng kính
Thiết kế thảm cát
Từ điều kiện về thủy lực có thể xác định kích thước thảm (đường kính ống cát). Tuy
nhiên theo điều kiện chung ở vùng ĐBSCL, với các sông vừa và nhỏ, lọai thảm có
đường kính 30-50 cm có thể áp dụng.
Từ điều kiện về vật liệu cát địa phương có thể lựa chọn lọai vải địa kỹ thuật. Vải địa
kỹ thuật phải làm nhiều chức năng: giữ cát không cho thóat ra lại cho phép nước thóat
ra nhanh chóng (khi thi công bơm cát vào ống) cho nên đòi hỏi vải địa kỹ thuật có O90
nhỏ nhưng hệ số thấm lớn. Nên lựa chọn vải dệt vì sức chịu tải (căng, kéo) cao hơn
vải không dệt.
Bảng 3: Đặc tính kỹ thuật thảm cát
Loại thảm

Tên gọi

Chiều dày
thảm (cm)

Vận tốc cho
phép (m/s)

Loại vải

Thảm cát loại-A

VTH-A20

10

1,35

PP, Vải dệt,

(ống cát là ½ hình
tròn)

VTH-A30

15

1,65

VTH-A40

20

2,1

250-350
kg/cm2

Thảm loại B

VTH-B20

20

1,50

PP, Vải dệt,

(Chiều dày bằng 2
bán kính ống)

VTH-B25

25

1,65

VTH-B30

30

1,80

250-350
kg/cm2

VTH-B40

40

2,40
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Thi công thảm cát
Việc thi công lắp đặt thảm cát có thể áp dụng tùy theo năng lực thiết bị và quy mô
công trình. Tiêu chí cho một giải pháp chi phí thấp cũng bao gồm sao cho cách thức
thi công đơn giản, thậm chí các hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình có thể tự thi công
bằng các phương tiện sẵn có của mình.
Có thể phân biệt hai (2) cách thi công thảm cát như sau:
(1) Trải thảm xuống lòng sông trước rồi mới bơm cát
Đây là cách thức phù hợp với quy mô nhỏ và phương tiện thi công hạn chế. Người dân
chỉ cần có thuyền chứa cát và máy bơm cát. Khi trải thảm cần ghim xuống đáy sông
tương tự như việc trải vải địa kỹ thuật khi thi công thảm đá gia cố bờ. Cát được đưa
đến bằng thuyền gỗ 10-20 tấn. Máy bơm cát được đặt trên thuyền gỗ khác hoặc ngay
tại thuyền chứa cát. Nước được bơm vào thuyền cát để rồi máy bơm cát từ thuyền
xuống thảm đã trải trên mái kênh. Các ống cát được phân ra từng đọan 7-10m cho dễ
bơm cát. Miệng các đọan bơm có cửa để bơm cát vào nhưng khi đầy ống, rút ống bơm
ra thì cát tự chèn lấp cửa để cát không thóat ra được.
(2) Bơm cát trong quá trình trải thảm.
Cách thức này phù hợp với thi công có thiết bị lớn hơn. Xà lan được thiết kế gồm
phần đầu có tời thả thảm (có cát). Phần sau là khoang chứa cát. Máy bơm cát vào
thảm theo từng đọan, tời nhả thảm dần để trải thảm xuống mái gia cố. Việc thi công
này gần như thi công thảm đá, các xà lan phải được định vị neo đậu và dịch thuyền
trong quá trình trải thảm xuống diện tích đã xác định.

Hình 8: Sơ đồ thi công Bơm cát và Thả thảm
Thực nghiệm:
Vị trí thí nghiệm được chọn là khu vực sạt lở gần cầu Bình phước, trên sông
Sài gòn.
Quy cách thảm được chế tạo gồm 2 thảm dài 20m và 30m. Bề rộng các thảm
này là 4,5m.
Phương tiện thí nghiệm gồm
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-

2 thuyền gỗ loại 20 tấn

-

01 máy bơm cát
Kết quả thí nghiệm: thảm cát đã được thi công trải trên mái bờ sông (cố tình
trải cao hơn mực nước min để theo dõi, quan trắc sau này. Thực tế ứng dụng thì
sẽ trải từ mực nước min trở xuống)

Hình 9: Thử nghiệm gia cố khu sạt lở cầu Bình Phước, sông Sài gòn

Hình 10: Thảm VTH-B30 sau khi được bơm cát
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Hình 11: Thảm cát khu sạt lở cầu Bình phước sau 18 tháng thi công

III.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và làm chủ công nghệ thiết kế thi công và chế tạo
Thảm cát ở Việt nam để bảo vệ bờ sông đồng bằng sông cửu long” nhằm mục
đích tìm ra giải pháp có chi phí thấp phục vụ cho việc giải quyết vấn đề sạt lở
đất bờ sông rạch khu vực ĐBSCL. Đây là giải pháp có tính mới vì chưa từng
được áp dụng ở Việt nam và ở nước ngòai.
Kết quả của đề tài cho thấy giải pháp hòan tòan có thể thực hiện được trên thực
tế (không chỉ nằm trong bản thuyết minh báo cáo). Gia cố thực nghiệm được
thực hiện ngay trên sông Sài gòn (nơi mới xảy ra sạt lở cầu Bình phước) bằng
những phương tiện thủ công.
Để ứng dụng rộng rãi cần được đầu tư triển khai thực nghiệm trên quy mô lớn
hơn, tranh thủ đưa kết quả đề tài vào ứng dụng cho một công trình cụ thể để
hòan thiện quy trình thi công./.
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